
משבר קיומי  דווקא בעת מדוע 
 , חשוב לחנך למוסר

 ?חסד וצדק, חירות

של המחנך ליאו כהן שימשה השראה למושג חדש  דמותו 

וזאת משום שכהן  , "חסידיזם-ליאו: "שנולד בסביבה בה פעל

והשתדל  , צופיות וציונות, ייצג שילוב ייחודי של חסידות

הוא טרח רבות בהכשרתו  . בכל מאודו להנחיל ערכים אלה

תוך טיפוח ההכרה  , המעשית של הנוער לעלייה ארצה

 .  בזהותו התרבותית העשירה

הלהט שהקרינה אישיותו של ליאו על חניכיו ועמיתיו עיצב  

 .  וחניכיו זכרו אותו בהערצה, גם את פועלו החינוכי

באחד ממכתביו מימי המלחמה ציין כי מעבר לנאומים  

, מעבר לחותמות המוטבעות על תעודות הזהות, היפים

מטרתו וחזונו  . חשוב שהיהדות תשפיע על חיי היהודים

צריך ללמד  : "חידוש החיים היהודיים במלואם –החינוכי היו 

 ".  את היהודים לעבוד אדמה ולחזור ליהדות

 

דמות אגדית  . 1894, גרמניה, גורקוביליד 

 .  בתנועת הצופים היהודים בצרפת הכבושה

ומונה לעמוד   30-הגיע לצרפת בשנות ה

בראש החווה החינוכית של הצופים היהודים  

מאז . טולוזשבאזור ( (Lautrec בלוטרק

,  העשיר את התנועה בידע הרב שלו ביהדות

 .שירה ותיאטרון, מוסיקה

שהנאצים   , עבד בקרב מורים ומרצים יהודים

.  מן המוסדות להשכלה גבוהה בצרפתגירשו 

כהן היה בין המארגנים עבורם סמינרים  

-בתיבמסגרת פעילות , לתודעה יהודית

.  שעדיין היו חוקיים בראשית הכיבושהילדים 

הובל ברכבת האחרונה שיצאה  ליאו כהן 

בעיצומה של  , 1944ביולי  14-ב, מדראנסי

 .  בירקנאו-באושוויץנרצח . התבוסה הגרמנית

 

, הסברים, מדרשים, ממשיך לשלוח סיפוריםאני "
.  מאמרים לעלונים ולחוזרים שהתנועה מוציאה לאור

המשכתי לעבוד על כרטסת של שירים עבריים הכוללת  
אבל את כל עבודת . מעת לעתשירים והיא גֵדלה 150כבר 

כל הספרים שלי : המחקר הזו אני עושה בתנאים גרועים
, נשאר לי ספר אחדולא , בפריזאו נשארו בשטרסבורג 

  16, מכתב מליאו כהן)." בעבריתבעיקר חסרים לי ספרים 

מתוך כתב , פלסטינה, תל אביב, אל משפחת כהן, 1942בפברואר 
 (. Mémoire Vive 45, העת של עמותת עלומים

ליאו כהן מנהל טקס דתי במחנה של 
 .  צרפת, תנועת הצופים בשטרסבורג

 צרפת  דרנאסימעבר מחנה  –חווה חינוכית בלוטרק    

 מחנכים  
 לֵיאֹו כֹּהֶן                                    בימי השואה 


